
Z á p i s    č.   4 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného  19. 12.  2016  

Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: Mgr. L. Czivišová, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Ing. Saláková 
 
 

1. Kontrola zápisu č. 3/2016 – bez připomínek 
 

2. Informace děkanky z KR ČVUT 
• hlavní úkoly pro příští rok: 

- sestavení nové metodiky 
- stabilizace ve financování UCEEB a CIIRK 
- financování Rektorátu v Zikově ulici a v nové budově 
- nový VŠ zákon 
- registr smluv 
- nové úpravy v informačním systému 
- postavení fakult ve světle nového zákona o VŠ 
- nový systém parkování 

 

• žádost rektora o doplatek za účast jednotlivých fakult na veletrhu Future Forces  
- střet zájmů na veletrhu  -  logo soukromé společnosti 

 
 

3. Věda a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace: 
• hodnocení studentů doktorského studia 

- osvědčení se elektronického systému 
- 3 změny v hodnocení doktor. studia: 

 1. termín odsouhlasení hodnocení – 16.10. 2017 – doktorandi +školitelé 
2. termín odsouhlasení hodnocení – 23.10. 2017 – vedoucí katedry 

 sjednocení příspěvků na konference - publikování ve sborníku ohodnoceno 4 body, 
bonusové body za WoS a Scopus – ohodnoceno 10 body 

 formulace autocitací 
• poděkování za výsledky ve vědě 

 
  
4. Rozvoj 

Prod. Čiháková podala následující informace: 
• Rozvojové projekty r. 2016 – termín pro odeslání závěrečné zprávy a vyplněných a podepsaných 

Karet dílčích úkolů (elektronicky a papírově) je 9. 1. 2017 
• Oponentní řízení projektů 2016 – termín -  12. 1. 2017 
• IP – vnitřní soutěž 2017 bude vyhlášeno děkankou FSv do konce r. 2016 

 
 

5. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 

• poděkování za recenze do časopisu Stavební obzor 
• žádost o příspěvky doktorandů do Stavebního obzoru 

 
 

6. Výstavba 
Prod. Šenberger podal následující informace: 

• projekt na rekonstrukci poslucháren v budově B byl odevzdán na rektorát 
• podána žádost o vypsání VŘ na dodavatele rekonstrukci poslucháren v budově B 
• vypsáno VŘ na projektanta rekonstrukce budovy B 
• u projektu na rekonstrukci budovy H (domečku) končí stavební a územní řízení, bude vydáno 

stavební povolení 
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7. Hospodaření 
Ing. Vlasák podal následující informace: 

• Příkaz děkanky č.3/2016 – platnost od 15.12.2016 – podmínky zveřejňování smluv a 
objednávek, nutno seznámit podřízené s tímto příkazem 
 

• Mgr. Czivišová přednesla základní teze toho příkazu:  
- nový systém oběhu dokumentů, čeká se na novou Metodiku stanovenou rektorátem 
- nutno veškeré smluvní vztahy (nad 50tis. Kč bez DPH) od začátku konzultovat 

s Mgr. Czivišovou 
- zveřejňování smluv nad 50tis. Kč (i dodatky smluv) 
- objednávky v limitu do 200tis. Kč 

 

• čerpání alikvoty rozpisu zdrojů TA101, TA122 a FPP k 31.10. 2016 
• parkování v Kolejní ulici – konec platnosti původních povolenek, od 1.3. 2017 budou platit 

nové povolenky 
• financování UCEEB (řeší se cca 5mil. Kč, vyúčtování RIV bodů, podíl na mimořádné dotaci 

pro UCEEB – 50% uhradí fakulty, 50% uhradí katedry podílející se na UCEEB) 
• parkování za budovou D – již zkolaudováno 

 
8. Různé 

• prof. Karel Kabele: 
- poděkování za účast v průzkumu Comfortemeteru 
- vypsání soutěže SGS – proběhlo přiřazování hodnotitelů 

• prof. Wald, prof. Petr Kabele, prof. Tywoniak – poděkovali za práci studijnímu oddělení 
• doc. Bobok – pozvání k účasti na SVK - prof. Karel Rektorys 
• Ing. Saláková podala informace ke zveřejňování, resp. nezveřejňování závěrečných prací 

 
 
 
 

Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.   
 
 
 
 prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v. r. 
 děkanka 
  
 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 20.12. 2016 
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